
Sin 1 : SIN-Marina-Garden : 3D (TG) : Jun – Sep 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง :  มิถุนำยน – กนัยำยน 2562 
 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– วดัเจำ้แม่กวนอิม – ดิวตี้ ฟรี – อำคำรรฐัสภำเก่ำ  

     Elephant Statue - เมอรไ์ลออ้น – น ้ำพุแห่งควำมมัง่คัง่ – มำรีน่ำ เบยแ์ซนด ์ 

     กำรเ์ดน้ บำยเดอะเบย ์

06.00 น.    พรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์H - J 

  สายการบินกำรบินไทย เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

08.00 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินสิงคโปร ์โดยสายการบินกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG – 403  

 (บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่บนเครื่อง) (1) 

11.15 น.    เดินทางถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร ์หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

   (เวลำทอ้งถ่ินท่ีสิงคโปร ์เร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

  สิงคโปร ์เป็นสีสนัของทวปีเอเชียเป็นปากอ่าวตอ้นรบันักเดนิทางจากตะวนัตกสูค่าบทวปีตะวนัออก เป็นเมืองท่ีมี 

ความแตกตา่งท่ีลงตวัทัง้ดา้นวฒันธรรม, ความเชื่ อ, ศิลปะและเทคโนโลย ีประเทศบนเกาะเลก็ๆ ขึ้นชื่ อเรื่ อง 

ความสะอาดและยงัเป็นเมืองปลอดยาเสพยต์ิดอีกดว้ย 

  วดัเจำ้แม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมาก ทั้งชาวสิงคโปรแ์ละ

นักท่องเท่ียวนับถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิในองคเ์จา้แม่กวนอิมน้ัน มาจากคนท่ีมาไหวข้อพรแลว้

ประสบความส าเร็จนัน่เอง  
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 ดิวต้ีฟรี พบกบัสินคา้ชั้นน า ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย อาทิ น ้าหอม, เส้ือผา้, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, 

เครื่องประดบั, ของฝาก เป็นตน้  

 อำคำรรฐัสภำเก่ำ (ผ่านชม) ในอดีตเป็นท่ีตั้งของรฐัสภาของสิงคโปร ์ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ, ดนตรี, การ

เตน้ร า, การแสดงตลก เป็นตน้ 

  Elephant Statue (ผ่านชม) รปูป้ันชา้งส าริดเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซ่ึงไดม้อบใหใ้นปี 

1871 เพ่ือสรา้งความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปรเ์ม่ือครั้งพระองคเ์สด็จมาเยอืนสิงคโปรค์รั้งแรก 

  เมอรไ์ลออ้น ถ่ายรูปคู่สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหนัหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี

ทศันียภาพท่ีสวยงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรงละครเอสเพลนำท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนาม

ทุเรียน ชมถนนอลิซำเบธวอลค์ เป็นจุดชมววิริมแม่น ้าสิงคโปร ์

  น ้ำพแุห่งควำมมัง่คัง่ (Fountain of Wealth) ตั้งอยูท่่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิต้ี โดยคนสิงคโปรเ์ช่ือว่าถา้หากไดเ้ดิน

รอบลานน ้าพุและไดส้มัผสัน ้าจะพบโชคดีและร า่รวยตลอดปี 

  มำรีน่ำ เบย ์แซนด ์คือ จุดหมายปลายทางของความเลิศหรู รีสอรต์แบบครบวงจร ตวัอาคารถูกยงัออกแบบ

โครงสรา้งสถาปัตยกรรมท่ีสวยสมบูรณ์แบบพรอ้มดว้ย Sands SkyPark ท่ีเปรียบดัง่เพชรเม็ดงามท่ีประดบับน

อาคารสูง 3 หลงั จุดชมววิแบบ 360 องศาท่ีชั้นดาดฟ้าซ่ึงเป็นจุดชมววิ ในฐานะแขกของโรงแรม คุณสามารถวา่ย

น ้าเล่นในสระวา่ยน ้าแบบไรข้อบสระและชมเสน้ขอบฟ้ากวา้งไกลสุดสายตา วา่ยน ้าในสระและชมทศันียภาพท่ี

สวยงามยามดวงอาทิตยต์กไดท่ี้ขอบสระซ่ึงสูงจากพ้ืนราว 200 เมตร (*ไม่รวมค่ำลิฟท)์  

 

 

 

 

 

 กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์(ไม่รวมค่ำบตัรเขำ้ชมภำยในโดม) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงมาก

ท่ีสุดของประเทศสิงคโปร ์เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหา้มพลาดของสิงคโปรด์ว้ย เป็นสวนท่ีไดร้บัรางวลัมาก 

มาย ซ่ึงแสดงถึงความยิง่ใหญ่และเจริญกา้วหน้าของประเทศสิงคโปรไ์ดเ้ป็นอยา่งดี มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่มากท่ีเกิดจาก

การถมทะเลสรา้งขึ้ นมา ทั้งหมด 600 กวา่ไร ่แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 โซน คือ Bay Center Garden, Bay East 

Garden และ Bay South Garden ซ่ึงโซนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัจะรวมกนัอยูบ่ริเวณ South Garden ท่ีมีขนาด

ใหญ่ถึง 330 ไร ่ส่วนท่ีเหลืออีก 2 โซนจะเป็นเหมือนท่ีออกก าลงักายของชาวสิงคโปร ์ซ่ึงการใชบ้ริการเกือบทุกโซน

จะฟรีหมด ยกเวน้ Super Tree และ Dome เรือนกระจกอีก 2 แหง่ท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

เย็น       รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (2) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม MOON HOTEL หรือระดบัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง  อิสระพกัผ่อน หรือ เลือกซ้ือทวัร ์ตำมอธัยำศยั 

                                         ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ หรือ ซีส ์อแควเรียม  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร โรงแรมท่ีพกั (3)  

 กรณีเลือกซ้ือบตัรยูนิเวอรแ์ซลล ์(บตัรผ่ำนเขำ้ชม 1 Day pass : ไม่รวมรถรบั-ส่ง) : ท่ำนละ 1,600 บำท 

       

      

http://www.visitsingapore.com/th_th/see-do-singapore/recreation-leisure/viewpoints/marina-bay-sands-skypark
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ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซนบนพ้ืนท่ี  

49 เอเคอร ์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอรท์, หอ้งพกัและ โรงแรมระดบัหรู

มากมายทั้งยงัมีคาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  

1) พบกบัเคร่ืองเล่น Transformers The Ride : เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A CrateAdventure  เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยูใ่นภาพยนตร์ 

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแหง่มมัม่ี  

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อดงั ท่านจะต่ืนเตน้ ประทบัใจไม่รูลื้ม  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  

7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวยฮ์อลลีวูด๊วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแหง่ความบนัเทิงของ 

จกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  

 

  กรณีเลือกซ้ือบตัร Sea Aquarium (บตัรผ่ำนเขำ้ชม 1 Day pass : ไม่รวมรถรบั-ส่ง) : ท่ำนละ 700 บำท  

 

 

 

 

 

 

 

  S.E.A. Aquarium “พพิธิภณัฑส์ัตวน์ ำ้ท่ีใหญท่ี่สุดในสิงคโปร”์  ท่านจะไดพ้บกบัสตัวน์ ้ากวา่ 100,000 ตวั เช่น 

ปลาฉลามเสือดาว ปลากรุป๊เปอรย์กัษ์ และฝูงกระเบนโลกใตน้ ้าแสนมหศัจรรยท่ี์เต็มไปดว้ยสตัวน์ ้ากวา่ 100,000 

ตวัจาก 800 สายพนัธุ ์วา่ยเวียนอยูใ่นน ้าปริมาตร 45 ลา้นลิตร สตัวต่์างๆ ถูกจดักลุ่มตามโซนต่างๆ 10 โซนและ

มีถ่ินท่ีอยู ่49 แหง่ มาชมปลาจากอ่าวเบงกอล ช่องแคบมะละกา & ทะเลอนัดามนั หรือเกรทเลคของแอฟริกา

ตะวนัออก ชุมชนใตน้ ้าในแนวปะการงัและสตัวน์ ้าท่ีน่าสนใจในถ่ินท่ีอยูท่ี่เป็นน ้าเยน็ หากท่านเดินไปใน ชำรค์ ซีส ์

(Shark Seas) ท่ีมีเจา้นักล่าเหล่าน้ีมากกวา่ 200 ตวั รวมถึงฉลามท่ีใกลสู้ญพนัธุ ์เช่น ปลาฉลามหวัคอ้นหยกั และ

ปลาฉลามครีบเงินท่ีดุรา้ย แต่หวัใจส ำคญัคือ อะควำเรยีมยกัษใ์นโซน โอเพน่ โอเช่ียน (Open Ocean) ท าให้

คุณรูสึ้กวา่ก าลงัอยูใ่จกลางของกน้ทะเล หลายคนเพียงแค่นัง่และเฝ้าดูววิมหาสมุทรท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลเหนือแผง

กระจกท่ีใสบางราวไม่มีอะไรกั้นไวแ้ละบางทีคุณอาจเป็นหน่ึงในน้ันเช่นกนั 

(อำหำรกลำงวนั และเย็น อิสระตำมอธัยำศยั เพ่ือไม่เสียเวลำในกำรเท่ียวชม) 

โรงแรมท่ีพกั MOON HOTEL หรือระดบัเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง  อิสระพกัผ่อน หรือ ชอ้ปป้ิง – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร โรงแรมท่ีพกั (4) 

 อิสระพกัผ่อน หรือ ชอ้ปป้ิง ตำมอธัยำศยั  

 ถนนออรช์ารด์ ศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าและสินคา้หลากหลาย อาทิ เซ็นเตอรพ็์อยท,์ โรบินสนั, ลกัก้ี 

พลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออรช์ารด์ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรเ์ป็นตน้ ใหท่้านชอ้ปป้ิง สินคา้มากมายจากทัว่โลก 
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ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้แบรนดเ์นมชั้นน าต่างๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก ของท่ี ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ 

มากมาย 

 บูกิส แหล่งชอ้ปสุดฮิปส าหรบัวยัรุน่ เพราะมีทั้งรา้นคา้สไตลท์อ้งถ่ินราคาไม่แพงและศูนยก์ารคา้ท่ีมีสินคา้

หลากหลาย คลา้ยๆกบัสยาม (กรุงเทพฯ) ใครท่ีช่ืนชอบเส้ือผา้สินคา้แฟชัน่ หรือของกินอรอ่ยๆ ไม่ควรพลาด 

  มุสตำฟำ เซ็นเตอร ์ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เนน้ขายสินคา้ราคาถูก มีสินคา้น าเขา้จาก

ต่างประเทศมากมายโดยเฉพาะจากแถมอินเดียและตะวนัออกกลาง เช่น เส้ือผา้, น ้าหอม, กระเป๋า, รองเทา้, 

แวน่ตา, นาฬิกา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, ของกิน, ของฝาก เป็นตน้  

(อำหำรกลำงวนั อิสระตำมอธัยำศยั เพ่ือไม่เสียเวลำในกำรพกัผ่อน หรือ ชอ้ปป้ิง)  

 ไดเ้วลำอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินสิงคโ์ปร ์  

18.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG – 408 

  (บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่บนเครื่อง) (5) 

19.35  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 

 

 

อตัราค่าบริการ : Sin 1 

สิงคโปร ์– มำรีน่ำ เบยแ์ซนด ์– กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์

3 วนั / 2 คืน (TG) 

Period ผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตียงเสริม) 

พกัเด่ียว 

1 – 3 มิ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

8 – 10 มิ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

15 – 17 มิ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

22 – 24 มิ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

6 – 8 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

13 – 15 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

3 – 5 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

17 – 19 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

24 – 26 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

7 – 9 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

14 – 16 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

21 – 23 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

28 –30 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

หมำยเหต ุ:: Moom Hotel ไม่มีเตียงเสริม ดงันั้น ผุเ้ดินทำงตอ้งพกัหอ้งละ 1-2 ท่ำน ตั้งอยูบ่ริเวณสนถำนี MRT BUGIS 

 

***เง่ือนไขส ำหรบักำรจองทวัร*์** 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 6 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากไทย)  
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2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่16 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากเมืองไทย) 

3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบิน ตอ้งท าการจองพรอ้มหน้าพาสและเม่ือท่ีนัง่คอนเฟิรม์ ตอ้งท าการจา่ยเงิน 

   ค่าทวัรเ์ต็มจ านวนทนัที และเม่ือออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-สิงคโปร-์กรุงเทพฯ) ชั้นทศันาจรตามรายการ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (กรณีอยูต่่อตอ้งเสีย 

  ค่าเปล่ียนแปลง หรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) 

*ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีท่านตอ้งการ เพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง :  

  Twin = หอ้ง 2 เตียง : Double = หอ้ง 1 เตียงใหญ่ : Single = หอ้งเตียงเด่ียว  : หากไม่มีการระบุทางบริษัทฯ ขออนุญาติจดัเป็นเตียง  

  Twin ใหก้บัท่าน 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการ 

  เปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน) 

*ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

*ค่ามคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

*ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ี 

  มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม  

*ค่ำทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน, มคัคเุทศก ์(20 SGD ตอ่ผูโ้ดยสำร 1 ทำ่น) เด็กจำ่ยค่ำทปิเทำ่กบัผูใ้หญ่   

*ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีมีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั 

*ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

*ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  

 

เง่ือนไขกำรจอง  

1. มดัจ าท่านละ 8,000 บาท พรอ้ม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาท่ีบริษัทฯ 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัรใ์นทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วนั คิดค่าใชจ้่าย 50% เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกรณี 

5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือช่วงเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรง  

   หรือ ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight  

   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมด เน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

หมำยเหตุ 

1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติัและอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง  

   บริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้หรือจาก 

   อุบติัเหตุต่างๆ 

3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระ 

  ไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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4.บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่  

   ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่าง  

   ประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม  

   สถานการณด์งักล่าว 

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  

   ขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่า  

   บริการน้ันๆ 

8.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 

   ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  

   จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให ้

   ทราบล่วงหน้า 

***เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมนัโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสูงข้ึน ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษีน ้ำมนัข้ึนในอนำคต  

ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง 

 


